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Навчальна дисциплiна €ахист прав iнтелекryальноi власностi в

мережi Iптернет>> с обов'язковою скJIадовою ocBiTHbo-HayKoBoT програми

пiдготовки здобувачiв ступеня доктора фiлософii за спецiальнiстю 081

<<Право>>, II курсу, денноi та заочноi форм навчаннrI, та TicHo пов'язана з

iншими дисциплiнами у структурно-логiчнiй cxeMi пiдготовцi здобУвачiв

ступеня доктора фiлософii в KoHTeKcTi отримання ними комплексних ЗнанЬ.

Сl"rасний cBiT, це cBiT цифрових технологiй, якi завдяки мережi IHTepHeT

IHTepHeT, безпроникають у Bci сфери людського життя. Мережа IHTepHeT, без

перебiльшення, займае визначальне мiсце та вiдiграе особливу роль у
{.**i-_

розвитку суспlльства, економlки краlни т4, Оез сумнlву, в житт1 кожно1

пересiчноI людини. Вiртушrьна мережа сьогоднi - це засiб обмiну

iнформацiею, спiлкування, ведення бiзнесу, зокрема, пiдприемництва,

електронноi торгiвлi, реклами ToBapiB i послуг, реалiзацii рiзних проектiв.

Сьогоднi вже не виюIикае cyMHiBy пряма залежнiсть мlж економlчниМ

прогресом будь-якоi краiЪи та Ti переходом до стратегiй, що базуються на

знаннях та iнтелектi, повноТ комп'ютеризацii Bcix процесiв, пiдтвердженнrlм

чого е iсторiя становлення та розвитку таких передових краiн як Японiя,

Китай, CIIIA, краiЪ еС тощо.

KpiM того, IHTepHeT - це нове цифрове та вiртуальне середовище в якому

створюються й, використовуютъся об'екти iнтелектуальноi власносТi та

_ вiдбуваеться-порушеннrI прав на них. Книви,.фiльми,. музичнi, фотографiчнi
твори, комп'ютернi програми, фонограми, вiдеограми, передачi (програми)

мовлення, промисловi зр€вки, комерцiйнi (фiрмовi) найменУВання,

географiчнi зазначеннrI, торговельнi марки, що використовуютъся у
доменних iMeHax - це д€Lлеко неповний перелiк тих об'ектiв iнтелектУальНОi

власностi, якi е невiддiльним компонентом будь-якого контенту чи iнШИХ

скJIадових цифрових технологiй.
Означений курс розрахований на поглиблене вивченнrI комплексноТ

проблематики, пов'язаноi з реryлюванням правовiдносин щодо об'еКтiВ

iнтепектуальноi власностi в мережi IHTepHeT, та захисту прав на них.

Пiд час проходження курсу здобувачi вивчають особливостi ЗахиСТУ

прав iнтелектуалъноi власностi в мережi IHTepHeT, мiжнародну практику з
+ iv t' ] v :'

цього питанilя' мiжнароднйЙ досвlд' пов'язаниЙ з1 створенняМ с)п{асного

правовогО регулюваннЯ та запроваДженнrIм дiевих механiзмiв реалiзацii
правових норм.

Особливу увагу придiлену аналiзу норм мiжнародних конвенцiй i



договорiв, европейських директив присвячених правовому регулюванню
IHTepHery, а також розгляду практичних питанъ захисту прав в мережi

IHTepHeT при використаннi окремих найбiльш поширених об'ектiв права

iнтелектуальноi власностi.

Загальними цiлями курсу е:

1) Розкриття правово1 природи цифровоi п4ережi, IHTepHeTy, як
складного феномену суIасного суспiльства, та проблемних питань, якi ним
породженi.

2) УзагалъненIuI положенIuI вiтчизняного правового реryлювання
вiдносин у сферi права iнтелектуалъноi власностi в мережi IHTepHeT.

3) Ознайомлення з проблемними питаннrIми, що породженi

функцiонуванням глобального iнформацiйного Irростору.

4) Ознайомлення з тенденцiями щодо удоскон€tлення правового

реryлювання правовiдносин щодо об'ектiв iнтелектуальноi власностi в cBiTi
та в YKpaTHi.

5) Вивченrrя здобувачами практики захисту прав в мережi IHTepHeT при

використаннi окремих найбiльш поширених об'ектiв права iнтелекryальноТ
власностi.{*tr*

6) Ознайомлення з механiзмами попередженIuI та недопущеннrI

порушень шJuIхом застосуваннrI рiзних засобiв захисту,

док€tзовоi бази.
формування

7) Вивчення прикладiв з iноземноi та вiтчизняноi практики ефективного

захисту прав iнтелектуальноТ власностi в судовому rrорядку, тощо.

8) Набуття здобувачами практичних навичок та yMiHb пов'язаних iз

сферою захисту прав iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT.

Засвоенню означеного сприяють лекцiТ, ceMiHapcbKi зашIття та

самостiйна робота здобувачiв. Заключним етапом курсу е залiк.



Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоI освiти
Галузь знань 08 кПраво>
Спецiальнiстъ 0В1 <Право>

PiBeHb вищоi освiти mреmiй (ocBimHbo- науковuй) piBeHb

Характеристика навчальноi дисциплiни
Вид вибiркова
Загальна кiлъкiсть годин 30
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 1

Форма контролю залiк
Показники навчальноI дисциплiни для денноi та заочноi форми

навчання
денна форма

навчаннrI
заочна форма

навчанIUI

PiK пiдготовки 2 2

Семестр 4 4

Лекцiйнi заняття 8 4

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 4 2

Самостiйна робота 18 24

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчаннjI

4

1. Опис павчальноi дисциплiни

, 2. Метр та завдання навч4лцноi дисциплiни

2.1. Мета вивчеIIня навчальноi дисциплiни

Мета дисциплiни поJuIгае у отриманнi здобувачами теоретичних знань

у сферi правового реryлювання суспiльних вiдносин з питань охороНи Та tr l

захисту iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT, у тому числi в

мiжнародно-правових аспектах, а також формування практичних наВиЧОК

щодо самостiйного розв'язання гrроблем, пов'язаних з реалiзацiею прав

iнтелектуальноi власностi.

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни
tr**

завдання навча-пьноi дисциплiни (захист прав iнтелектуальноr

власностi в мережi IHTepHeD> полягае у:
- вивченнi здобувачами основних принципiв, доктрин€Lльних засад,

правовиХ джерел, окремиХ понять, TepMiHiB, визначень, дефiнiцiй,



юридичних категорiй та iнститутiв права iнтелектуальноI власностi в

KoHTeKcTi iснування вiрryального середовища;
_ ознайомленнi здобувачiв з особливостями системи правовоТ охорони

lcTi, об'ектiвта захисту результатlв 1нтелектуапьно1, творчо1 дlяльнс

iндивiдуалiзацii, iнших об'ектiв iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT;

з принципами забезпечення нalлежного рiвня захисту прав iнтелектуальноi

власностi в мережi IHTepHeT; iз специфiкою lrравового реryлювання
особистих немайнових та майнових вiдносин, пов'язаних зi стВореншIМ Та

використаннrIм результатiв iнтелектуальноi творчоi дiялъностi В МеРеЖi

IHTepHeT; з мiжнародною системою реryлюваннrI правовiдносин в мереЖi

IHTepHeT.

У результатi вивчення навч€ulьноi дисциплiни здобувач повинен:

1. Знати:
_ засади та особливостi правового регулювання вiдносин у сферi

створення та.використання результатiв iнтgлектуальноi, творчоi ДiялънОстi в

мережi IHTepHeT;

- загально-науковi доктрини у сферi захисту права iнтелектуальнОТ

власностi в мережi IHTepHeT;

- мiжнародне та нацiон€tJIьне правове реryлювання правовiдносин В

мережi IHTepHeT, у тому числi щодо об'ектiв iнтелектуалъноi власностi;

- юрисдикцiйнi та неюрисдикцiйнi форми захисту прав iнтелектуа-rrьноi

власностi в мережi IHTepHeT;

- особливостi охорони та захисту прав при використаннi об'ектiв

авторського права та rrрава промисловоi власностi в мережi IHTepHeT;

- особливостi формування доказовоТ бази у справах щодо порушення

прав iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT.

2.Вмiтй: " 1 $

- оперувати термiнологiею мiжнародних та нацiональних норМаТИВНО-

правових документiв пов'язаних з охороною та захистом прав

iнтелектуальноТ власностi в мережi IHTepHeT;

- правильно iнтерпретувати змiст правових норм нацiона-пьноГО,

мiжнародного законодавства, у тому числi свропейського, з питанЬ ОхОрони

та захисту об'ектiв права iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT;

- орiснтуватись у сr{асних наукових тенденцiях (розробках, наукових

пiдходах) щодо захисту прав iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT;

- iдентифiкувати порушення прав iнтелектуальноi власностi в мережi

IHTepHeT, визначати його суб'ектний склад;



- визначати ефективну

власностi в мережi IHTepHeT;

- застосовувати отриманнi знання дJuI формування належноi Та

достатньоi доказовоi бази у справах щодо порушеннrI прав iнтелектуальноi

власностi в мережi IHTepHeT;

процедуру захисту прав iнтелектуальноi

- застосовувати отриманнi знання дjul постановки

наукових i практичних завдань пов'язаних iз захистом прав

власностi у KoHTeKcTi власного дослiдженrrя.

2.3. СпiввЦношенпя результатiв навчання дисциплiни
компетентносtями+trs'

та розв'язання
iнтелектуальноТ

iз програмIIими

]\ъ

Програмна компетентнiсть
ВiдповЦнiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорл,tацiйнtlх i
ко мун iкацiйнl,tх m ехн ол о ziй

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення саллосmiйнttх dослidэюень на
сччаснол,tу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо пou.lylE, оброблення на аналiзу iнфорwацiI з
рiзнл,tх duсерел

+

зк5 З d аmнiсmь zен ерув аmu н oBi id ei' (кр еаmuвнiсmь) +

зкб Зdаmнiсmь працюваmu в мiжнароdному науковол4у просmорi +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй- -r' --- 1,-
diялtьносmi

+

зк9 зOаmнiсmь прuсmосовуваmuся dо HoBltx зл,tiн у правовол4у

оеzулюваннi

+

зк11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
Оослidжень у HayKoBlM сmаmmях mа mезах, опублiкованllх як

у фаховuх вimчuзнянuх вudаннях, mак i у BudaHHstx, якi
вх о dяmь d о пti эtсн ар о d нuх н аукол4 еmр uчнt м б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 З d amHi сmь ф орл,tулю в аmu н ауко ву пр о б л е му, р о б оч i ziпо m е зu

dослidнqлваноi проблелtu, ulo переdбачае zлuбоке
переосJйuслення наявнuх mа сmворення HoBllx цiлiснtlх знань
mа/ аб о про ф е сiйно i пр акmuкu

+

Фкз З d аmн i сmь d о ан алimuчн о z о оцiню в ання пр ав о в o| пр о бл елlu +

Фк4 Зdаmнiсmь dо опрацювання mа аналtiзу iнфорлиацii dля

правово?о d ослiduсення ;

+

Фк5 ЗОаmнtсmь dо побуOовй правовuх ллоdеJtей' i перевijэка tx

аdекваmносmi

+

Фкб Знання dокmрuнальнttх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форлtулювання Jйеmu власноzо HayчoBozo dослidэюення як
скл аd о в oi з а?альноцuвiлiз ацiйн о 2о проце су

+

Фк7 Вмiння формулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
BllcшoBчul, пропозuцii, рекоменdацii

+

Фк8 +



Фк9 Веdення diалоzу й арzулленmування пid час науковuх i diловuх
duсlЕсiй, переzоворiв, суdовuх dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

сvdах mа iHulux ор2анах

+

Фк1 1 Щосmаmне знання.iнозелцноt tповu dля чLlmання, пuсання mа
преdсmавлення сmаmей, а mакоuс спiлкування з iнu,tuлlu

н ауко вцямu mа пр акmuка74u t+

+

Фк 12 Знання меmоdолоziчнtlх прuнцuпiв mа меmоdiв правовоzо
dослidэюення

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

резyльтат навчання
(1. знати; 2.Ъмiти;3 - комунiкацiя; 4.

aBToHoMHicTb та вiдповhальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 Знаmu: засади
особливостi

та
правового

регуJIювання вiдносин у сферi
створення та використанIU{

результатiв iнтелектуальноi,
творчоТ дiяльностi в мережi
IHTepHeT; загально-на}ков1
доктрини у сферi захисту права
iнтелектуальноi власностi в
мережi IHTepHeT; мiжнародне
та нацiона;rьне правове

реryлювання празовiдносин в
мережi IHTepHeT, у тому числi
щодо об'ектiв iнтелектуальноi
власностi;

лекцiя, сел,tiнарське
заняmпtя, самосmiйна
робоmа

tt

Експрес
опumування,
mесmування,
dЬповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

1.2 Знаmu; юрисдикцiйнi та
неюрисдикцiйнi форми захисту
прав iнтелектучrльноi власностi в

мережi IHTepHeT; особливостi
охорони T а захисту IIрав при

використаннi об'ектiв
авторського права та права
промисловоi власностi в мережi
IHTepHeT; особливостi

формування доказовоi бази у
справах щодо порушеншI прzrв

iнтелектуальноi власностi в

мережi IHTepHeT.

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпtя, саллосmiйна

робоmа
.t+ -

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

2.1. Вмimu: квалiфiкувати види
об'ектiв сумiжних прав;

визначати суб'ектiв сумiжних
прав; оцiнювати наявнiсть та
харжтер порушеншI сумiжних
прав

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,

'язання

15%



заdач

2.2" Влlimu: оперувати термiнологiею
мiжнародних та нацiональних
нормативно-правових
документiв пов'язаних з
охороною та захистом прав
iнтелекryальноТ власностi в
мережi IHTepHeT; правильно
iнтерпретувати змiст *rrравових
норм нацiонального,
мiжнародного закоЕодавства, у
тому числi европейського, з

питань охорони та захисту
об'ектiв права iнтелектуальноi
власностi в мережi IHTepHeT;

орiентуватись у сучасних
наукових тенденцiлr (розробках,
наукових пiд<одах) щодо
захисту прав iнтелектуальноi
власностi в мережi IHTepHeT;

iдентифiкувати порушешuI прав
iнтелектуальноТ власностi в
мережi IHTepHeT, визначати його
суб'ектний склад;

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукоба робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3.]. Грамотно i то.rrrо фоfл,lулюваmu
mа вuсловлюваmu своТ позицii,
належним чином ix
обqрунтовувати та брати rIасть в
аргументованiй професiйнiй
дискусii при ана-тliзi правових
питань захисту прав
iнтелектуальноi власностi в
мережi IHTepHeT

Семiнарськ€
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

э./.. Браmu rIасть в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосування в процесi
захисту прав iнтелектуальноi
власностi в мережi IHTepHeT

Селliнарське
заняmmя, салл,цосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
зqdач

l0%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати iT з

позицiй наступностi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологiТ i бжи
даних при визначеннi специфiки
зilхисту прав iнтелектуа;rьноi

лекцiя, селliнарське
заняmmя, сал,tосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumубання,
mесmування,
Dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова
робоmа

10%



власностi в Mepeжi IHTepHeT

1.2. Вuзначаmu mа dослidэtсуваmu
проблеми, застосоврати
отриманнi знаншI длlI
постчшовк4 та рQзв'язqння
наукових i практичних завдань
пов'язаних iз захистом прав
iнтелектуальноi власностi у
KoHTeKcTi власного дослiдження. ;

зdiйснюваmu пошук шлясiв
удосконirлення IIравового

реryлювання захисту tIрав
iнтелектуальноi власностi в
мережi IHTepHeT

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, салtцосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.3" Форл,lуваmи правовi позицii для
розв'язання проблем i
прчtктитIних ситуацiй у сферi
сумiжних прав стосовно
визначати ефективну тlроцедуру
захисту IIрав iнтелектуа.пьноi
власностi -в мережi " IHTepheT;

застосовувати отриманнi знання

дJuI формування належноi та
достатньоi доказовоТ базп у
сtIравах щодо порушення прав
iнтелектуа;rьноi власностi в
мережi IHTepHeT;

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпБt, сапtосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
зhdач

15%

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатаМи
навчання

авчання дисциплiни

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 |.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.з.

Пр огр aMHi р езультати навч ання (Спецiаьнiсть 08 1 кПраво>)

ПРН 1 Влliння засmосовуваmu HoBi

цiлiснi знання у власнl1х HayчoBllx
dослiduсеннях mа у проф е сiйнiй
пракmuцi

+ + + + +

прн 2 Вл,tiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBot mа професiйноt еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь презенmуваmu cBoi
знання украiнською mа iнозелпною

л4овсl7,tu на piBHi dосmаmньолиу dля ycHot
mа пuсьJч|ов oi презенmацit ре зульmаmiв
власн о zo н ауков о zo d о слid ження

+ + + + +

ПРН 4 Влliння формулювайu робочi + +



ziпоmе зu d о слid uсув ан oi пр о бл емu, якi
маюmь розшuрюваmu i поzлuблюваmu
сmан науковuх dослidэюень в обранiй
сферi (з поелuбленняJч, у сф.еру
iнmелекmу альн ot власн о сmi)
ПРН 5 Впtiння спiлl<уваmuся в

diалоzовому реэюuлti з шuрокою
науковою спiльноmою mа
zромаdськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноt diялtьносmi, в mол.tу чuслi i
на лчliэtснароdному piBHi, d емонсmруючu
сuсmеллнuй науцовuй свimоаtяd mq
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв провidнl,tх
зарубiэюнuх вченllх, полоэюень науковuх
шкiл mа фунdаменmальнi працi у zаltузi
d о слidнсення, форлtулюваmu Jwеmу

вл асн о ?о н ауко в о zo d о слid эюення як
скл ad ову з аlаllьноцuв iлiз ацiйн ozo
процесу

+ + +

ПРН 7 Вмiння зdiйснюваmu процеdуру
всmановлення iнф орл,tацiйноi цiнно сmi
duсерел uл.lJlяхоJи порiвнялtьноzо аналiзу з
iнtлuпtu dасереламu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр е з енmу в аmu р езульmаmu св oix
d о слid эюень н а пtiэtснаро d нt tх науко вuх
кон ф еренцisж, ё eMiHap ах, п] акmuiн о
вuкорuсmовуваmu iноземну л,tову (в

першу черzу - анzлiйську) у науковiй,
iнновацiйнiй diяльносmi, у сферi
iнmелекmуальноi власносmi, а mакоэtс у
пеd аео ziчнiй diмьно cmi

+ +

ПРН 10 Вл,liння iнiцiюваmu,
ор zанiз овув аmu mа пр о воdumu
Kolйllлencшi d о слidэtсення у сф epi
iнmелекmуальноt власносmi, в zапузi
н ауко в о -d о слidнuцько t mа iHHoB ацiйн ot
diялtьносmi, якi прuвоdяmь do
оmрufulання но в 1]х знань

+

ПРН 12 Вл.tiння спiлtуваmuсь в

diалоzоволlу реэtсuлli з utuрокою
науковою спiльноmою mа t tr

zроллаdськiсmю в певнiй zалузi науково|
mа/ аб о про ф е с iйн ot d iяльно cmi

+ +

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
вid о бр аэtсаmu р вульmаmu н ауко Bllx
dослidасень у HayчoBъlx сmаmmяц
опублiкованuх як у фаховttх вimчuзнянuх
BudaHHslx, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь
dо лwiэtснароdHt tx наукомеmрuчнuх баз

+ +



ПРН 14 ЗOаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнф орллацiйнi mа кол,tунiкаmuвнi
mехнолоzii прu спiлlЕваннi, обмiнi
iнф ормlацi ао, з ý opi, ана,tiзi * о бр о бgi,
iнmерпреmацit duсерел ; зdiйснюваmu
публiкацiю dэюерел з dоmрuманнялl
oc*oBшllx архе оzрафiчнtlх праыrл

+ + +

ПРН 15 Влпiння з новl]х dослidнuцькьtх
по з uцi й ф орл,tулю в аmu з а? сlльну
меmоd олоziчну базу власно?о науково2о

0 о слidэlс ення, у свid оtплюв аmu йо zо
aKmyaltbHicmb, л4еmу i значення dля

рввumку iHu.lttx zалузей Hayчlц

су спiльн о -полimuчн о zo, екон о]иiчн о zo
эюummя, пам' яmкоохоронноt mа
л,ryзейноt diяльно сmi, нацiональноi чu
cBimoBot dyxoBHot mа маmерiальноt
кульmурu

+ + +

ПРН 16 Вл,tiння iнiцiюваmu,
орzанiзовуваmi mа провоdimu 1

коJйлlлекснi dослidэюення у сферi
iнmелекmуалtьноt власносmi, в zалузi
науково-dослidнuцькоi mа iнновацiйноt
diяльносmi, якi прuвоdяmь dо
оmрuлlання н oBllx зн ань

+ + +

3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1 <<Захист прав iнтелектуальноi власностi в мережi

IHTеpHeT>>

Тема 1. Мiсце i роль IHTepHeTy в умовах с)часного розвитку iнформацiЙногО

суспiльства (поява mа роль Jчlереэtсi Iнmернеm у суспiльсmвi; правова прuроdа

л4ереэtсi lнmёрнеm; про-блелwЁi пumання, по!оdасенi функцiонуваннялl fuIepeJlci 
.

Iнmернеm)

Тема 2. Правове реryлювання вiдносин в сферi iнтелекту€tлъноi власносТi В

мережi IHTepHeT (лwiэrcнароdнi dоzоворu, lцо реzулююmь правовidносuнu в

Jwepeuci lнmернеm; норл|аmuвно-правовi акmu европеЙськоzо СоЮЗУ mа

Украtнu, u4о реZулююmь правовiOносuнu в мереэtсi Iнmернеm; mенdенцit щоdо
законоdавчоzо реzулювання BidHocuH у сферi iнmелекmуальноi власносmi в

JиерФюi Iнmернеm)

Тема 3. Захист права iнтелектуальноi власностi в мережi IHTepHeT (поняmmя

захuсmу прав iнmелекmуальноt власносmi в Jиереэtсi lнmернеm; неюрuсduкцiйнi

mа юрuсduкцiйнi форл,tu захuсmу прав iнmелекmуальноi власносmi в мережi

. - Iнmернеm; 'суdова QксперmuЗа у справах tцаdо поруurенНя прав ,

iнmелекmуальноi власносmi в мережi lнmернеm)



(пр а в о в а прuр о d а лл ер ectc i I н m ер н е m ; пр о б л аw Hi

пumання, поро d эtсенi функцiонуваннялt wtереэrci

Iнmернеm) !ft .

2 Правове реryлювання вiдносин в сферi
iнтелекryальноi власностi в мережi IHTepHeT

(mенd енцit u4o d о з аконо dавчоzо реzулю вання

BidHocuH у сферi iнmелекmуальноt власносmi в

Mepeuci Iнmернеm)

2

Усього: 4 1

Ns

зlrл

НайменуваннrI робiт Кiлькiсть годин

денна

форма

заочна

форма

1 Мiсце i роль IHTepHery в умовах сучасного

розвитку iнформацiйного суспiльства
(поява mа роль twepecrci Iнmернеm у суспiльсmвi)

2 4

2 Правове реryлювання вiдносин в сферi

iнтелекryальноТ власностi в мережi IHTepHeT

(мiэtснаро dHi d оzоворu, u4о ре2улююmь
пр аво Bi dно сuнu в п4 ер есюi Iнmерн еm ; н орrиаmuвно -

правовi акmu европейськоzо Союзу mа Украtнu,

u4о реzулююmь правовidносuнu в мереэtсi

Iнmернеm)

8 6

J Захист_ права iнтвлекцуальноi власцостi в

мережi IHTepHeT

(н еюрuс duкцiйнi mа юрuс d uкцiйнi ф орпtu з сlхuсmу

прав iнmелекmуальноi власносmi в ллересtсi

Iнmернеm)

6 6

4 Особливостi охорони та захисту прав при
використаннi окремих об'сктiв права
iнтелекryальноТ власностi в мережi IHTepHeT

(охорона mа захuсm прав iнmелекmуальноt

вл а с н о cmi н а m ор е о в ел bHi л4 apчl,l, пр о lwuc л о Bi

зрсl:lкu в Jwepectci lнmернеm)

2 8

Усього: 18 24

6. Самостiйна робота



7. Методи навчання

З метою ефективного засвоення навч€lльного матерiаlry, у ходi
проведення лекцiйних та семiнарських занять, використовувutлися cl^racHi

мультимедiйнi засоби презентацiй, практичнi кейси (судовi справи),

здiйснюв€lJIось розв'язання ситуацiйних завдань, тощо. Активно
запроваджувалась робота здобувачiв у групах з метою засвоення як

теоретич""",. знань,

проведення дlлових

8. Методи контролю

Пр" поточнiй перевiрчi засвосного здобувачами навч€Llrьного

MaTepialry, рiвня критичного мислення та виявлення ступеня отриманих знань

застосовув€tлись наступнi ycHi методи контролю: опитуваннrI, тематична

дискусiя, контрольнi запитанIuI, виступи. Також piBeHb знань здобувачiв

перевiрявся шLlrяхом ik заlrrlення до вирiшення практиtIних завдань на

прикладi конкретних судових справ. Однiею з письмових форм контролю е:

реферат (тема реферату узгоджуеться з викJIадачем), та експрес-контроль

тощо.
Пiдсумковий контроль знань здiйснюеться шляхом проведення

письмового залiку у виглядi TecTiB. У окремих випадках можJIиве додаткове
усне опитуваннrI.

9. КритерiТ оцiнювання результатiв навчання здобувачiв

PiBeHb оцiнки знань здобувачiв здiйснюеться в уснiй таlабо письмовiй 
tr l

формах за результатами застосуванIuI методiв контролю, у вiдповiдностi До

вимог европейськоi системи залiкових кредитiв (ECTS). Оцiнювання

здiйснюеться за результатами семiнарських занrIть та пiдсумкового

контролю. При цьому враховуеться як теоретичний, так i практиtIний piBeHb

знань здобувача, його активнiсть при обговореннi питань.

Система (ECTS) передбачае 100-бальну шк€Lлу оцiнюванIuI Еавч€шьних

досягнень здобувача.
Максимальна кiлъкiсть балiв, яку здобувач може набрати за

результатами поточного контролю становитъ 40 балiв. Максимальна

кiлькiсть баrriв, яку здобувач може набрати за результатами пiдсумкового

контролю становить 60 балiв. Загальна максим€lJIьна кiлькiсть балiв За

так
iгор.



результатами вивчення дисциплiни (Захист прав iнтелектуальноi власностi в
' мережi IHTepireT>> складiе 100балiв. О

Загальний пiдсумковий контроль проводиться з метою оцiнювання

результатiв засвоення навч€tJIьного курсу.

Поточний контроль та самостiйна робота Пiдсумковий
контроль

(залiк)

Сума
Модуль 1

т1 т2 тз т4
20 20 10 10 40 100

* у mаблuцi зсtзначено MaчclLuct]lbHy кiлькiсmь балiв
** Т1, Т2, Т3, Т4- mемu лtоdулtя,

Форми контролю знанъ аспiрантiв на лекцiях, семiнарських заняттях,
,.v} .v ? .* t f

при самостlинlи poooTl:

1) Повна, самостiйна тематична доповiдь (без догIовнень
iнших здобувачiв); повна самостiйна вiдповiдь на питання;

самостiйне правильне вирiшенrтя практичного завдання; авторський

реферат, що повнiстю розкривае тему - 10 балiв.
2) Неповна вiдповiдь на питання; не повне вирiшення

практиIIного завдання; не повне розкриття теми у авторському

рефератi - 5 балiв.

3) ,Щоповнення вiдповiдi - 3 бали.

4) Участь у дискусlТ-2 бали.

5) Участь у дiловiй грi - 10 балiв.

i1r

Шкала оцiнювання

Сума балiв за Bci
види навчальноi

дiяльностi

Оцiнка за нацiон€LгIьною шкzlлою

для екзамену для залiку

90-100
вiдмiнно

зараховано

82-89

добре
74-8|

64-7з
задовiльно

60-63



з5-з9
незадовiльно з

можJIивiстю повторного
скJIаданнrI

не зараховано з

можливiстю
повторного
скJIадаЕнrI

0-з4
незадовiльно з

обрв'язковим повторним
вивченням дисциплiни

не зараховано з

обов'язковим
повторним
вивченням

дисциплiни

10. Методичне забезпечення

З метою ефективного засвоення навчЕlJIьного матерiалу аспiрантам

РеКОМеНДУеТЬСЯ ДОТРИ]чIУВаТИСЯ НаСТУПНОГО €rЛГОРИТМУ :

1) опрацюваннrI матерiалу лекцiй;

2) опрацювання рекомендованоi науковоi лiтератури та

iнформацiйних pecypciB;

З) робота з законодавчими документами;
4) сhмостiйне узагальненнrI вiдпоfiiдноi правозастосовчоi практики,

у ToIvIy числi Й зарубiжноi (звертатися до рекомендованих iнформацiЙних

pecypciB);
5) на пiдставi узагальненнrI практичного MaTepimry та теоретичноГо
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